
 
 
 

MÓDULO D – PATRIMONIO 

- Grau de descentralização administrativa  do Patrimônio - Médio     

- Dados gerenciais  

 (  X  ) A Dirad possui dados gerenciais ou técnicos de diversas  áreas do ILMD. conforme 
apresentados no Acordo. Vide planilhas constantes no Acordo. 

- Infra-estrutura – Bem Imóvel e Móvel  

  (  X  ) o Instituto localiza-se em instalações e bens imóveis nos endereços. 

- Imóvel localizado à R. Terezina, 476 – Adrianópolis – RIP 0289.00013.500-8 – regime de 
comodato por tempo indeterminado. Área construída: 1533 m2; 
- Imóvel localizado à R. Terezina, 490 – Adrianópolis – RIP 0289.00015.500-9 – imóvel de 2 
pavimentos adquirido pelo ILMD. Área construída: 391,50 m2. 

- Estrutura organizacional do ILMD para a respectiva área aprovada pelo CD Fiocruz 

  

- Quadro de Pessoal e Capacitação        

Supervisão -Helena Maria Maués Guedes Coutinho. 
 
Colaborador - Carlos Alberto Vieira Duarte 

 

1. Atender às normas da Instrução Normativa nº 205, de 08/04/88 da Presidência da 

República/Secretaria de Administração Pública, do Decreto 99658/90, da Lei 8666 de 21/06/1993, 

do Decreto 6087/07, da Portaria 448 de 13/09/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, da 

Instrução Normativa 04 de 17/02/2009 da Controladoria Geral da União. 

2. Os bens patrimoniados serão transferidos integralmente para o Ordenador da Unidade conforme 

a descentralização total deste módulo, referenciado à data de 20/07/2010. 

3. As atividades relacionadas a seguir já são realizadas pelo Centro: tombamento de bens, entrega 

e cobrança de Termos de responsabilidade/complementos aos consignatários, além da realização 

do inventário físico-financeiro de bens móveis.  



 
 
As atividades destacadas abaixo serão as descentralizadas:  

    3.1.Registros no SGA-Patrimônio e SIAFI para: 

          3.1.1.Cadastros, movimentações diversas e regularização de bens a partir da realização dos 

inventários; 

3.1.2.Emissão de Termos de Responsabilidade/complementos; 

3.1.3.Baixa por alienação, roubo ou furto; as quais serão descentralizadas através deste 

acordo de descentralização. 

 

Atividades  Descentralizadas 

 

Parte A - Inventário de transferência para a Unidade: 

1. Recebimento dos bens no SGA-Patrimônio e SIAFI. 

2. Emissão das etiquetas oriundas da transferência físico-financeira do acervo no SGA-

Patrimônio realizado pela Seção de Patrimônio da DIRAD. 

3. Emissão de Relatório de Movimentação de Bens, onde deverão constar, além da descrição por 

bem transferido, os números de patrimônio da DIRAD (F-DIRAD) e seu equivalente em 

Manaus (F-ILMD), visando instruir o processo administrativo com o título “Inventário de 

transferência de materiais permanentes no ILMD.”, além de servir como referência para a 

conferência e tombamento dos bens com as novas etiquetas. 

4. Atualização das informações dos bens no SGA-Patrimônio (setor, endereço, responsável, 

dentre outros), de acordo com os dados identificados pela Comissão de inventário. 

5. Emissão dos Termos de Responsabilidade, relacionando-os ao processo de inventário no SGA 

(módulos Patrimônio e Processos): documento que relaciona os bens que estão sob a guarda 

de um servidor; 

6. Coleta da assinatura do responsável pelos bens nos Termos de Responsabilidade, 

regularizando dessa forma a situação dos bens; 

7. Abertura de processo com o titulo “Termos de responsabilidade originados a partir do 

inventário de transferência do ILMD” e anexar os referidos documentos ao processo.  

8. Encaminhar o processo de inventário à Administração/direção da Unidade para ciência e 

posteriormente à DIRAD para acompanhamento. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Parte B - Atividades rotineiras: 

 

9. A cada nova aquisição ou recebimento de doação de material permanente, inserção de suas 

informações no controle próprio no SGA-Patrimônio e SIAFI, realização do tombamento do 

bem e posterior emissão do Termo de Responsabilidade. 

  Os termos de Responsabilidade originados a partir das aquisições posteriores à realização do 

inventário de transferência  deverão ser anexados ao processo de compra do bem.   

Poderá a área de Patrimônio manter em arquivo/controle próprio, cópia dos respectivos 

Termos/complementos. 

10. A partir do exercício seguinte, realização de inventário anual de materiais permanentes, com 

as respectivas atualizações dos Termos de Responsabilidade e apuração de responsabilidade 

por parte dos servidores, nos casos de desaparecimento e/ou extravio de bens; 

- O inventário deverá ser realizado por Comissão, especialmente constituída para este fim, que 

será orientada pela área de Patrimônio da Unidade. 

11. Movimentações internas: quando um bem for transferido fisicamente para uma localização 

diversa da anterior, e/ou houver apenas a troca de responsabilidade (apenas SGA-Patrimônio); 

ou transferência de ou para outra Unidade da Fiocruz (SGA-Patrimônio e SIAFI),  

12. Controle de saída de bens móveis e/ou equipamentos do ILMD, que deverá ser comunicada 

formalmente à área de Patrimônio da Unidade para os devidos registros em controle próprio; 

13. Controle da entrada de bens móveis e/ou equipamentos pessoais no ILMD, sendo esta 

permitida somente com prévia autorização da área de Patrimônio da Unidade; 

14. Realização de alienação de bens inservíveis ao ILMD, através de venda (Leilão), permuta ou 

doação, de acordo com o previsto nos Decretos 99658/90 e 6087/07. 

 

- Atentar ao tratamento diferenciado para os itens de informática, conforme previsto no Decreto 

6087/07 e à forma padronizada (vide Portal do COMPRASNET) de relacionar os bens para 

envio à SLTI/MPOG. 

 

15. Encaminhamento à Procuradoria Federal para Exame dos Processos de Doação de bens por 

parte do ILMD; 

16. Utilização dos  Sistemas Informatizados da Seção de Patrimônio da DIRAD, SGA-Patrimônio e 

SGA-Patrimônio versão web desenvolvido pela DIRAD, visando operacionalizar as atividades 

da gestão patrimonial, incluindo desde o cadastro do bem até a sua alienação. 

17. Utilização do sistema informatizado oficial do governo, que no caso do Brasil é o SIAFI. 

18. Observação e cumprimento ao disposto na IN 205/88 SEDAP/PR, no Decreto 99658/90, 

Decreto 6087/07 - MPOG, Lei 8.666/93, Portaria 448/2002 – STN, Decreto-Lei 200/67. 



 
 

 

Infra-Estrutura Mínima 

 

19. Equipamentos: 

Microcomputadores com acesso aos Sistemas SGA módulo gestor, SGAWEB e ao Sistema 

oficial do governo (SIAFI); 

01 Aparelho de telefone,  

01 impressora compatível com a demanda de trabalho,  

01 impressora*  de etiquetas para a impressão de código de barras,  

02 leitoras** de código de barras (para a realização dos inventários).  

Material de consumo: etiquetas de código de barras***, lamineide¨ 

20. Espaço físico compatível com o número de servidores responsáveis pela área de Patrimônio e 

com as atividades realizadas; 

21. Equipe mínima: de 02 pessoas, ficando a critério da administração da Unidade, avaliação de 

acordo com as demandas internas.  A indicação de 02 pessoas justifica-se pela substituição 

em períodos de  ausência de um dos responsáveis pela execução das atividades patrimoniais,  

sem trazer prejuízos à área, bem como considera possível expansão das atividades e do 

financiamento do CPQLMD. 

*- impressora térmica Zebra GX 420 com ethernet 10/100 interna, para etiquetas de código de 

barras. 

**-leitora SCANPAL 2 LE Metrologic 

***-Etiqueta de 1 (uma) carreira, medindo 20 x 50 mm, material BOPP, contendo 1400 

etiquetas cada rolo 

¨- lamineide 56 x 25 para etiqueta de código de barras 50x20 mm, material em BOPP. 

-  Fita Ribbon de resina preta para impressora Zebra GX420 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acompanhamento, Avaliação e Controle 

 

Pontos de Avaliação da implantação da gestão patrimonial: 

22 Análise dos processos de aquisição de bens, por amostragem, com verificação até a emissão 

os Termos de Responsabilidade; 

23- Análise do processo de inventário de transferência até o seu encerramento; 

24- Operacionalização do sistema SGA-Patrimônio e versão WEB. 

25- Metas a serem atingidas: 

- 100% dos bens identificados no inventário inicial tombados; 

- 100% dos bens identificados no inventário inicial com Termo de Responsabilidade emitidos e 

assinados; 

- 100% dos bens adquiridos após a realização dos inventários devidamente tombados; 

- 100% dos bens adquiridos através de doações ao ILMD, devidamente tombados; 

- 100% dos bens adquiridos através de compras e/ou doações do ILMD com Termos de 

Responsabilidade devidamente emitidos e assinados; 

 
Cronograma de Descentralização  

 
Fase Atividades Prazo Avaliação  Conclusão 
1 Aquisição de itens 

para 
infraestrutura: 01 
computador, 01 
impressora,1 
aparelho 
telefônico. 

Até 28/06/2010 Todos os itens comprados, 
com colaborador designado 
para operacionalização 

ok 
 

2 Manuais/POPs 
disponíveis para o 
ILMD 

Até 10/08/2010 POPs elaborados e 
distribuídos ao ILMD 

Utilizar Portaria com instruções 
de procedimentos, pois os 
POP’s serão confeccionados 
até10/08. 

3 Treinamento dos  
indicados da área 
Patrimonial  

21 e 22/07/2010 Treinamento realizado e 
colaborador  capacitado 
Treinamento na Fiocruz 

2 dias  

4 Avaliação dos 
procedimentos 
realizados pelo 
ILMD 

Trimestral Avaliar de acordo com as 
metas estabelecidas no 
item 24 do Módulo D deste 
documento. 

Outubro/2010 

 
 
 

 


